REGULAMENTO INTERNO
DA

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR EM
CRUZ DA LÉGUA
CAPITULO PRIMEIRO

(Âmbito de Aplicação)

Art. 1º
Este Regulamento aplica-se às valências de Lar de Idosos, Centro de
Dia e Apoio Domiciliário da Associação de Bem Estar em Cruz da Légua,
localizada em Cruz da Légua.
CAPÍTULO SEGUNDO

(Da Natureza e Fins)

Art. 2º
A Associação de Bem Estar em Cruz da Légua é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social sediada em Cruz da Légua, freguesia de
Pedreiras, concelho de Porto de Mós e que desenvolve actividades de
apoio à população idosa.
Art. 3º
Esta Instituição tem Estatutos aprovados e registados na Direcção
Geral da Acção Social sob o nº 33/83, a fls. 41vº e 42 do Livro das
Associações de Solidariedade Social.

Art. 4º
O Lar de Idosos e Centro de Dia destina-se a receber pessoas idosas de
ambos os sexos do concelho de Porto-de-Mós, particularmente das
freguesias de Pedreiras e Juncal ou lugares limítrofes, com dificuldades
ou ausência de inserção no meio social e familiar e que expressem
vontade em serem admitidas.
Art. 5º
Em todas as suas acções, o Lar de Idosos e Centro de Dia tem por
objectivos:
---a) – Proporcionar o equilíbrio bio-psico-social do idoso;
---b) – Contribuir para a estabilização ou retardamento no processo de
envelhecimento;
---c) – Favorecer os sentimentos de segurança e auto-estima;
---d) – Respeitar a independência, individualidade e privacidade dos
utentes;
---e) – Assegurar o tratamento psico-social;
---f) – Promover a reinserção na comunidade;
---g) – Promover a continuidade ou reactivação das relações familiares
e (ou) de vizinhança;
---h) – Assegurar os cuidados de saúde a nível primário, secundário e
terciário, em colaboração com os serviços de saúde;
---i) – Garantir alojamento condigno (Lar de Idosos) ou zelar pelas
condições de habitação (Centro de Dia e Apoio Domiciliário);
---j) – Assegurar as necessidades básicas de alimentação, higiene e
conforto.
CAPITULO SEGUNDO

(Da Admissão dos Utentes)
Art. 6º
São condições de admissão ao Lar de Idosos e Centro de Dia as
seguintes:
---a) – Idade igual ou superior a 65 anos, salvo casos excepcionais a
considerar individualmente pela Direcção;

---b) – Não estar acamado, em situação de grande dependência ou com
exigência de cuidados permanentes de terceiros;
---c) – Vontade manifesta do idoso em ser admitido ou apoiado;
---d) – Não sofrer de doença infecto-contagiosa ou mental que
prejudique o regular funcionamento da Instituição;
---e) – Estar dentro dos critérios de admissão, sendo dada prioridade ao
idoso que já tenha cônjuge internado ou que já seja associado, quando
possível.
Art. 7º
Os critérios de admissão são os seguintes:
Um – Naturalidade ou residência na área geográfica definida nos
Estatutos da Instituição.
Dois – Isolamento social.
Três – Ausência total de apoio familiar.
Quatro – Desajustamentos familiares graves.
Cinco – Idoso cuja família não lhe possa prestar os cuidados de que
necessita, pelas seguintes razões:
---a) – Doença grave dum membro do agregado familiar;
---b) – Trabalho de todos os membros do agregado familiar fora de
casa;
---c) – Condições habitacionais que impeçam a família de manter o
idoso em casa.
Seis – Inexistência de habitação ou degradação acentuada da mesma.
Sete – Insuficiência de recursos económicos.
Oito – Idoso que já tenha o seu cônjuge internado na mesma
Instituição ou que já seja associado.

OBS: A prioridade decorrerá da conjugação de vários ítems.
Art. 8º

Um – O pedido de admissão será precedido do preenchimento dum
questionário fornecido pela Instituição, sem prejuízo de se fazerem
admissões provisórias, sempre em presença do referido questionário e
após exame médico, sendo o Utente admitido após estudo e deliberação
caso a caso pela Direcção, mediante parecer do Director Técnico ou
Assistente Social.

Dois – O idoso admitido deverá fazer-se acompanhar dos seguintes

documentos:
---a) – Certidão de nascimento de narrativa simples;
---b) – Bilhete de Identidade;
---c) – Número de Contribuinte;
---d) – Cartão de beneficiário;
---e) – Declaração de rendimento mensal e fotocópia de documento
comprovativo do seu valor;
---f) – Declaração médica comprovativa da inexistência de doença
infecto-contagiosa ou mental que prejudique o regular funcionamento
do estabelecimento.
Art. 9º
A permanência ou frequência do Utente na Instituição será
comparticipada pelo próprio ou, na sua impossibilidade, pelos
familiares segundo normas a estabelecer pela Direcção em conjugação
com as directivas do Centro Regional de Segurança Social e que
permitam a solvabilidade do estabelecimento.
CAPITULO QUARTO

(Da Direcção Técnica)

Art. 10º
Um – O estabelecimento será dirigido por um Director Técnico que é
responsável perante a Direcção pelo seu funcionamento e eficiência dos
serviços, bem como pelo cumprimento de normas e instruções
determinadas.
Dois – O Director Técnico, nas suas faltas ou impedimentos, será
substituído por um dos elementos do quadro de pessoal nomeado pelo
próprio e aceite pela Direcção.
Três – O Director Técnico deverá ter licenciatura na área das ciências
sociais e humanas.

Art. 11º

Um – No âmbito da gestão:
---a) – Dirigir o funcionamento do Estabelecimento, coordenando as

actividades do pessoal;
---b) – Providenciar para que a alimentação seja confeccionada e
servida nas melhores condições, elaborando as ementas em colaboração
com o sector da cozinha;
---c) – Administrar o fundo de maneio que lhe seja atribuído para
pequenas aquisições indispensáveis ou urgentes;
---d) – Solicitar aos serviços e instituições competentes esclarecimentos
sobre problemas de natureza técnica inerentes ao funcionamento,
dando conhecimento à Direcção;
---e) – Promover reuniões de trabalho com o pessoal e com os utentes;
---f) – Assistir às reuniões da Direcção quando aí forem tratados
assuntos que interessem directamente ao funcionamento do
estabelecimento;
---g) – Propor a admissão do pessoal sempre que o mesmo seja
considerado indispensável ao bom funcionamento dos serviços;
---h) – Propor a contratação de pessoal eventual em caso de faltas ou
impedimentos prolongados;
---i) – Solicitar à Direcção a aquisição de artigos e equipamentos
necessários ao funcionamento do estabelecimento, bem como propor a
realização de obras de conservação e reparação sempre que julgadas
indispensáveis;
---j) – Colaborar na avaliação de prestação de serviços por parte do
pessoal e sugerir um critério justo de remuneração.

Dois – No âmbito do Serviço Social:
---a) – Estudar a situação sócio-económica dos utentes a admitir;
---b) – Estudar a comparticipação dos utentes de acordo com os

critérios definidos;
---c) – Proceder ao acolhimento dos recém-admitidos com vista a
colaborar na integração global dos mesmos;
---d) – Organizar e manter organizado o processo de cada um dos
utentes, fazendo parte dos mesmos toda a documentação de carácter
confidencial;

---e) – Estabelecer contactos com as famílias dos utentes e comunidade
em geral, fomentando a sua participação e colaboração das actividades
do estabelecimento;
---f) – Fomentar e manter as relações entre os utentes e seus familiares;
---g) – Autorizar as admissões urgentes, a título provisório, e submetê-las à confirmação da Direcção;
---h) – Tomar conhecimento da saída dos utentes;
---i) – Promover um bom relacionamento entre o pessoal e os utentes.

Três – No âmbito da animação e ocupação:
---a) – Incentivar a organização de actividades de animação e ocupação,

estimulando a capacidade de iniciativa dos utentes ou promovê-la
quando não exista pessoal técnico específico;
---b) – Fomentar a integração dos utentes no meio social pelo aproveitamento das organizações existentes na comunidade;
---c) – Elaborar o programa de animação e ocupação conjuntamente
com outro pessoal da Instituição e com a participação dos utentes.

CAPÍTULO QUINTO

(Do Serviço de Saúde)
Art. 12º

Incumbe à Enfermeira:
---a) – Organizar e orientar o funcionamento do serviço de saúde do
estabelecimento;
---b) – Preparar e ministrar terapêuticas e fazer os tratamentos
prescritos, sob a orientação do médico, ou orientar pessoal a combinar
para esta tarefa;
---c) – Marcar, de acordo com os esquemas aprovados, as datas das
consultas de profilaxia e das que resultam de situações de doença, bem
como as consultas de especialidade;
---d) – Providenciar para que sejam recebidos nos serviços de saúde do
estabelecimento, os relatórios e resultados dos exames auxiliares de
diagnóstico;

---e) – Fazer as conferências individuais que devem anteceder as
consultas e assistir a estas;
---f) – Proceder a ensino individual e de grupo organizado ou acidental;
---g) – Acompanhar as visitas médicas e requerer a assistência do
médico quando necessário;
---h) – Responsabilizar-se pelo inventário do material existente,
procedendo à sua conservação e verificação periódica e providenciar,
quando necessário, a distribuição;
---i) – Verificar a distribuição das dietas;
---j) – Colaborar nos programas de ocupação e recreativos que forem
organizados;
---l) – Tomar o encargo da prestação de cuidados de higiene e conforto
que não devam ser executados pelas Ajudantes de Internato;
---m) – Fazer a observação dos utentes e o registo da mesma em
impresso próprio.

CAPITULO SEXTO

(Do Ajudante de Lar/Centro de Dia)
Art. 13º
Incumbe ás ajudantes de Lar/Centro de Dia:
---a) – Executarem cuidados de higiene e de conforto dos utentes;
---b) – Distribuírem as refeições aos utentes;
---c) – Responsabilizarem-se pelo arranjo das unidades residenciais,
mantendo o asseio e a ordem no que se refere a cuidados domésticos;
---d) – Colaborarem nas actividades sócio-recreativas dos utentes
segundo orientação superior;
---e) – Fazer o serviço de vela durante a noite;
---f) – Proceder à distribuição de roupas aos utentes e às unidades
residenciais;
---g) – Efectuar qualquer serviço que lhe seja superiormente
determinado.

CAPITULO SÉTIMO

(Do Pessoal Administrativo)
Art. 14º
Incumbe ao pessoal administrativo:
---a) – Contabilidade e tesouraria;
---b) – Arquivo;
---c) – Dactilografia;
---d) – Requisições;
---e) – Proceder ao levantamento das pensões dos idosos sempre que
estes não o possam fazer pelos seus próprios meios;
---f) – Pagamentos de vencimentos;
---g) – Organizar e manter actualizados os processos do pessoal;
---h) – Colaborar em todos os serviços necessários de acordo com
instruções ou ordens recebidas.

CAPITULO OITAVO
Art. 15º
Incumbe ao encarregado dos serviços domésticos:
---a) – Zelar pela manutenção de limpeza e arranjo interior e exterior
do estabelecimento;
---b) – Coordenar o trabalho da lavagem e arranjo da roupa, de forma a
assegurar as necessidades diárias do estabelecimento;
---c) – Adquirir e fornecer à cozinha os géneros necessários para as
refeições determinadas, verificando a sua qualidade, conservação,
confecção e distribuição de acordo com o horário estabelecido;
---d) – Cuidar de tudo o que diga respeito ao fornecimento de água
quente e fria, gás e electricidade e ao aquecimento do imóvel durante o
inverno;
---e) – Zelar pelo bom funcionamento das câmaras frigoríficas,
máquinas de lavar ou quaisquer outros electrodomésticos;
---f) – Apresentar à Directora Técnica a lista do material que considere
necessário ao funcionamento doméstico do estabelecimento, bem como
a lista daquele que, por perda ou inutilização, necessite de ser

substituído, e propor a realização de obras de conservação e reparação
indispensáveis;
---g) – Fazer qualquer outra tarefa que for necessária.
Art. 16º
Incumbe à cozinheira e respectiva ajudante:
---a) – Preparar e confeccionar as refeições (pequeno–almoço, almoço,
lanche e jantar) de modo a que sejam servidas dentro dos horários
estabelecidos;
---b) – Lavar a louça e fazer toda a limpeza da cozinha e anexos ou
responsabilizar-se pelo mesmo serviço, quando feito por outrem;
---c) – Apresentar ao encarregado dos serviços domésticos ou à
Directora Técnica, na sua falta, a lista do material que considere
necessário ao funcionamento da cozinha, bem como a lista daquele que
por perda ou inutilização necessite de ser substituído;
---d) – Executar qualquer outra tarefa que seja necessária.
Art. 17º
Incumbe ao pessoal da lavandaria e rouparia:
---a) – Lavagem e tratamento de roupa;
---b) – Passar a ferro a mesma roupa;
---c) – Executar outro trabalho que seja necessário.
Art. 18º
Incumbe ao pessoal da limpeza:
---a) – Limpeza e higiene do estabelecimento;
---b) – Preparar o refeitório para a distribuição das refeições;
---c) – Executar qualquer outro trabalho que seja necessário.

CAPITULO NONO

(Dos Serviços Prestados e seu Funcionamento)
Lar de Idosos:
--- Alojamento;

Art. 19º

--- Alimentação (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e reforço
alimentar ao deitar);
--- Cuidados de higiene e conforto;
--- Cuidados médicos e de enfermagem (preferencialmente dos serviços
de saúde);
--- Lavagem e tratamento de roupas;
--- Animação/ocupação;
--- Apoio em deslocações ao exterior.
Centro de Dia (de 2ª a 6ª feira):
--- Alimentação (pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar);
--- Cuidados de higiene e conforto;
--- Lavagem e tratamento de roupas;
--- Cuidados médicos de enfermagem (preferencialmente dos serviços
de saúde);
--- Animação/ocupação.
Serviço de Apoio Domiciliário (de 2ª a 6ª feira):
--- Distribuição de refeições ao domicílio;
--- Apoio aos utentes durante as refeições, em caso de extrema
necessidade;
--- Cuidados de higiene e conforto pessoal;
--- Limpeza e arrumação do domicílio do utente;
--- Apoio em deslocações ao exterior;
--- Acompanhamento dos utentes aos cuidados médicos ou de
enfermagem nos respectivos serviços de saúde;
--- Animação/ocupação.
Art. 20º
Do Funcionamento:
---a) – A lotação do Lar de Idosos é de 51 utentes;
---b) – A lotação do Centro de Dia é de 15 idosos;
---c) – O Serviço de Apoio ao Domicílio abrange 56 idosos.
---d) – Todo o utente poderá sair do estabelecimento desde que
comunique o facto ao Director Técnico ou, em caso de ausência, à
ajudante de internato.

---e) – Todo o utente poderá passar o fim-de-semana, férias ou
períodos mais prolongados fora do lar, desde que comunique o facto à
Directora Técnica;
---f) – Sempre que possível será respeitada a dieta do utente;
---g) – Será proporcionado aos utentes convívio e ocupação que
fomentem a amizade e combatam a inactividade;
---h) – Será sempre reconhecida a dignidade inerente à pessoa humana,
devendo ser prestada assistência religiosa sempre que possível.

CAPITULO DÉCIMO

(Da Admissão e Provimento do Pessoal)
Art. 21º
O pessoal da Instituição constará de um quadro elaborado pela
Direcção depois de ouvido o parecer do Director Técnico.
Art. 22º
O provimento de lugares será feito de acordo com as necessidades dos
serviços e nos termos da regulamentação geral do trabalho.
Art. 23º
A admissão do pessoal no lar é da competência da Direcção depois de
ouvido o Director Técnico.

CAPITULO ONZE

(Disposições Finais)
Art. 24º
O horário de visitas aos utentes será fixado por decisão da Direcção
sob proposta do Director Técnico, não sendo permitida a permanência
de pessoas estranhas ao lar fora desse horário.

Art. 25º
As visitas ao lar serão acompanhadas pelo Director Técnico ou por
quem o mesmo designar exclusivamente dentro do horário estabelecido
pela Direcção para esse efeito.
Art. 26º
Todas as omissões deste regulamento serão resolvidas pela Direcção a
qual emitirá sempre que necessário as respectivas ordens de serviço

